Шановний абітурієнте!
Дякуємо Вам за проявлений інтерес до Київського економічного інституту менеджменту. Ми раді
надати Вам інформацію щодо нашого Інституту.
Київський економічний інститут менеджменту кардинальним чином змінює курс свого стратегічного
розвитку.
Своєю головною метою Інститут визначає підготовку менеджерів європейського рівня, як в частині
професійної підготовки, так і в цивілізаційно-міжкультурному світогляді, створюючи можливості інтеграції
особистості та спеціаліста в глобальне співтовариство.

Нові сучасні спеціалізації
З нового навчального року в Київському економічному інституті менеджменту стартують
нові спеціалізації, орієнтовані на вимоги глобальних компаній, а саме:


ІТ- менеджмент



ІТ- маркетинг



ІТ – фінанси



Он-лайн адміністрування в банківській діяльності



Банківський менеджмент



Master of EU Integration



Master if International Relations

Зазначені спеціалізації будуть впроваджуватись за участю ведучих українських та європейських
організацій та учбових закладів, що мають світове визнання у відповідних напрямках діяльності.

Переваги навчальних програм інституту:
 спеціальний курс мовної підготовки із залученням інтерактивних мультимедійних технологій
провідних IT – компаній для професійного спілкування англійською та другою іноземною мовою
(на вибір). Курс мовної підготовки з орієнтацією на вимоги глобальних компаній, що ведуть
діяльність у країнах Західної та Східної Європи;
 гостьові лекції та професійні курси за участю топ- менеджерів компаній світового рівня;
 участь у міжнародних семінарах та конференціях;
 проходження практик і стажувань на ведучих профільних підприємствах та організаціях України
та країн Європейського Союзу;


можливість отримання рекомендаційних листів за результатами успішного проходження практики
та стажувань для працевлаштування;

 можливість подальшого працевлаштування за результатами проходження практики у глобальних
компаніях, що ведуть діяльність в Україні, країнах Західної та Східної Європи.

ІТ рішення в учбовому процесі
Інститут

ставить на меті максимальне впровадження у рамках діючих правил таких елементів

навчального процесу як

змішана форма навчання із застосуванням IT - платформених рішень

(blеnded learning).

Переваги застосування ІТ рішень:
 можливість участі у лекціях і семінарах в режимі он-лайн

в синхронному чи асинхронному

форматах;
 доступ до навчальних матеріалів та навчальної інформації з будь-якого місця знаходження;
 можливості

інтерактивного

контактування з викладачами, адміністративним персоналом,

студентами;
 участь у міжнародних конференціях, семінарах, гостьових лекціях тощо в он-лайн режимі;
 доступ до розкладу занять, інформації про успішність, про результати навчання

у будь-який

зручний час ;
 отримання будь-якої інформації у динамічному режимі;


застосування роботизованої інтерактивної платформи для вивчення іноземних мов.

Для

студентів

очної

форми

навчання

зазначений формат є особливо

актуальним в зимові періоди , часи негоди, під час хвороби , при знаходження за межами країни чи
у важкодоступних районах країни. Це створює додаткові економічні переваги та життєві зручності
для студентів та їх родин.
Особливу актуальність

впровадження елементів

blеnded learning має для

cтудентів з

обмеженими можливостями: студентам надаються можливості навчання і спілкування з усіма
учасниками учбового процесу у зручному для них режимі.

Для студентів заочної форми навчання: створюються можливості проходження
установчих сесій та здачі екзаменів , знаходячись у місці постійного перебування, що забезпечує
суттєву економію витрат на виїзди на сесію до інституту, забезпечується постійне контактування з
викладачами, адміністративним персоналом та студентами між собою, забезпечується постійний
обмін інформацією та доступ до навчальних матеріалів і навчальної літератури.

Бібліотека
Студенти мають можливість користування учбовою спеціалізованою літературою в електронному
вигляді. Студенти
мережі.

інституту мають можливість он-лайн доступу до

міжнародної бібліотечної

Програми фінансової підтримки студентів
В інституті діють спеціальні програми фінансової підтримки студентів за участю провідних
банківських закладів України та за сприянням партнерів інституту.
Програма фінансової підтримки має індивідуальний характер і враховує особисті побажання студентів чи
їх батьків щодо фінансової складової по відношенню до учбового процесу. Допомога у працевлаштуванні
кращих студентів на договірних підставах у провідних вітчизняних компаніях на період навчання є також
однією з складових фінансової допомоги.

Програми юридичної підтримки студентів
Починаючи з вересня 2014 року всі студенти інституту

будуть мати можливість отримати безкоштовну

юридичну консультацію , а у деяких випадках і відповідну допомогу для судового захисту, в тому числі
своїх родин.

Інформація для батьків
Батькам студентів інституту, завдяки застосуванню IT рішень, надаються наступні можливості:
 Цілодобовий доступ до інформації щодо успішності , відвідування занять, розкладу занять,
інформаційного табло;
 Можливості інтерактивного контактування з викладачами, адміністративним персоналом;
 Можливості відслідковування інформації щодо оплати навчання;
 Проведення оплати за навчання через Інтернет- еквайринг на сайті інституту будь-якою
банківською карткою системи Visa, MasterCard;
 Отримання доступу на пільгових умовах до програми з вивчення будь-якої з 20 іноземних
мов на базі роботизованих платформених рішень всесвітньо відомої компанії систем
штучного інтелекту Rosetta Stone;
 Отримання доступу до користування літературними джерелами міжнародної бібліотечної
мережі;
 Участь у міжнародних семінарах, конференціях та інших заходах в он-лайн режимі в
синхронному чи асинхронному форматах.

Переваги вибору нашого Інституту:
максимальне застосування в навчальному процесі сучасних ІТ рішень ведучих світових
лідерів ;
 можливості навчання за спільними навчальними програмами з учбовими закладами
Європейського Союзу;
 можливості отримання диплому навчальних закладів Європейського Союзу;
 проходження практики та стажування студентів в ведучих профільних компаніях України
та Європейського Союзу;












контроль за успішністю та участі студентів в учбовому процесі в інтерактивному режимі
для їх батьків;
підготовка спеціалістів, які володіють двома та трьома іноземними мовами на базі сучасних
систем штучного інтелекту;
отримання
рекомендаційних листів від профільних компаній для подальшого
працевлаштування за результатами проходження практики та стажування;
економія часу та матеріальних витрат внаслідок можливостей участі в навчальному
процесі в он-лайн режимі, як для студентів заочного так і денного відділення;
можливість рівноцінної участі
в навчальному
процесі
людей з обмеженими
можливостями;
доступ до навчальної літератури міжнародної мережі в он-лайн режимі;
можливість працевлаштування на період навчання;
програми фінансової підтримки;
юридична підтримка.

Тільки для абітурієнтів інституту!
Кожному абітурієнту інституту

на період

з 01 серпня 2014 року до 30 серпня 2014 року

безкоштовно з метою отримання відповідних навичок
задоволення надається доступ до роботизованої частини

та для власного інтелектуального
інтерактивної програми вивчення

іноземних мов на базі систем штучного інтелекту світового лідера Rosetta Stone. Вам необхідно
тільки заповнити відповідну заяву на сайті інституту: http://ecoman-university.kiev.ua/ru/blendedlearning/blended-learning

Інформація для контактів:
t.zherdieva@ecoman-univeristy.kiev.ua
admissions@ecoman-university.kyiv.ua
тел. (044) 3314193
(067) 2493184
Координатор програм – Жердєва Тетяна

